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Sammensætning af naturstriber
Naturstriber anlægges som lange lineære striber, der 
kan have en bredde fra 2 til 10 meter og være sam-
mensat af flere tiltag, for eksempel barjordsstribe på 2 
meter, kortklippet græsstribe på 2 meter, insektvold på 
2 meter og en stribe udsået med en vildt- og bivenlig 
frøblanding. Tilsammen giver striberne et artsrigt og 
lysåbent plantedække, der giver dækning, yngleplads, 
redeskjul og et varieret fødeudbud for dyrelivet. 

Insektvold 2m, græsstribe 2m, urtestribe 6m. 
Foto: Jørn Pagh Bertelsen

Placering af naturstriber på ejendommen
Tilknytning til eksisterende natur
Den største effekt af naturstriber opnås ved at placere 
dem langs eksisterende naturelementer, dvs. levende 
hegn, stengærder, diger og småbiotoper i marken. 
Naturstriber kan også placeres inde i marken for at 
opdele store dyrkningsflader og eventuelt forbinde ek-
sisterende småbiotoper. Naturstriber bør ikke placeres 
i markkanter, hvor der er skygge og rodtryk fra høje 
træer eller forekomst af kvik og andre problemarter i 
marken. 

Naturstribe i midtmark, insektvold & urtestribe 
Foto: Jørn Pagh Bertelsen

Naturstribe med urter, græsstribe og barjord langs kantbiotop
Foto: Jørn Pagh Bertelsen

Krav til jordbundsforhold
Naturstriber kan dyrkes på alle almindelige landbrugs-
arealer bortset fra humusrige, lavtliggende, vand-
lidende og fugtige områder. 

Sammensætning, placering og 
dyrkningsvejledning for naturstriber
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Generel vejledning for etablering af 
naturstriber i marker
Jordbehandling og såning
For at sikre en vellykket etablering af naturstriber på 
landbrugsarealer følges de samme retningslinjer, som 
gælder for etablering af afgrøder. Forårssåning kan ske 
første gang jorden er tjenlig i starten af april, og når det 
rent praktisk passer ind i driftsforholdene i perioden 
frem til 1. maj. 

Der anvendes de almindelige landbrugsmaskiner, der 
er til rådighed på ejendommen, men det kan være en 
fordel at anvende ældre redskaber med mindre 
arbejdsbredde på 2-3 meter, da de er særligt velegnede 
til anlæg og pleje af de enkelte elementer i natur-
striberne.    

Foto: Jørn Pagh Bertelsen

Frøblandinger til udsæd i naturstriber
Det enkelte element i en naturstribe etableres ofte for 
at dække en bestemt funktion, f.eks. fødekilde eller 
ynglested for markvildt om sommeren eller blomster 
for bestøvere. Ved at anvende frøblandinger kan 
naturstriben opfylde flere formål. Markvildt som hare, 
råvildt og hønsefugle har forskellige præferencer på 
forskellige tidspunkter af året, og en målrettet frøblan-
ding vil forlænge de perioder af året, hvor biotopen er 
attraktiv.  Frøblandinger med flere arter giver desuden 
en større sandsynlighed for, at etableringen lykkes i 

praksis på trods af svingende jordbundsforhold, udtør-
ring mv. Det anbefales at benytte hjemmehørende 
plantearter.

Gødskning og plantebeskyttelse
Naturstriber skal ikke gødskes udover den forfrugts-
værdi, der allerede findes i jorden fra de tidligere 
afgrøder. Der anvendes ikke plantebeskyttelsesmidler 
i naturstriber, fordi fremspiring fra den naturlige 
frøpulje i jorden netop er en fordel. I praksis kan der 
forekomme særlige omstændigheder, hvor der opstår 
gener med problemarter som gold hejre, gråbynke, 
agertidsel og kvikgræs. Det anbefales her at flytte 
striberne.

Pleje af naturstriber
Generelt er det vigtigt at skåne biotopen for traktorkør-
sel og andre landbrugsaktiviteter og i forbindelse med 
høst at lade naturstriben stå urørt. 

Levetid og omlægning af naturstriber
Naturstribernes levetid og behov for omlægning 
afhænger af kombinationen i striberne, placering og 
jordens bonitet. Foreløbige erfaringer tyder på, at 
insektvolde og slåede græsstriber ikke forringes ved at 
være stedfaste, hvorimod de lysåbne urtestriber bliver 
domineret af græsser, hvis de bliver mere end tre år, 
ligesom ukrudtstrykket fra problemarter kan bliver for 
højt. Udfasning eller omlægning af natur- og vildtstri-
ber sker ved samme jordbehandling som for den øvrige 
mark efter høst.

Regler
Læs om regler for tiltag på støtteberettigede marker 
i faktaarket Gør markerne til gode levesteder for 
markvildtet.

Læs mere:
Se faktaark for de enkelte tiltag og økonomi i natur- og 
vildttiltag.

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Natur-kultur-vildtpleje/natur-og-vildttiltag/Sider/faktaark_1_gode_levesteder_for_markvildtet.pdf?download=true
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Natur-kultur-vildtpleje/natur-og-vildttiltag/Sider/faktaark_1_gode_levesteder_for_markvildtet.pdf?download=true
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Natur-kultur-vildtpleje/Naturpleje/Sider/faktaark-naturtilag-i-marken_pl_13_1564.aspx

